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Kāda izskatās enciklopēdija 
cauri gadsimtiem? Šķieta
mi naivais jautājum s radās 
Latvijas Akadēmiskās bib
liotēkas izveidotajā izstādē, 
kura būs atvērta līdz 25. 
martam  bibliotēkas centrā
lajā ēkā Lielvārdes ielā 24. 
Atbilde ir meklējama un a t
rodama šepat — bagātajā 
grām atu klāstā, to  varena
jos apjomos, izsmeļošajā 
saturā un, protams, kopā 
ar bibliotēkas direktori 
Ventu Koceri.

ENCIKLOPĒDIJAS
cauri gadsimtiem

Venta Kocere: — Vispārīgās 
enciklopēdijas radušās jau pirms 
mūsu ēras Ķīnā, senajā Ēģiptē, 
Grieķijā un Romā. Tas būtu fantas
tiski, ja bibliotēkas fondos atrastos 
kaut viens šāds izdevums. Mums 
toties ir inkunābulas, kuras izdotas 
15. gadsimtā, tātad vismaz divsimt 
gadus pirms ievērojāmā franču ap
gaismības laika filozofa enciklo
pēdijas sistēmas izgudrotāju Denī 
Didro, kura Lielā enciklopēdija tapa 
trīsdesmit gadu laikā (1751-1780). 
la  redzama arī šajā izstādē.

Inkunābulas Fundamentālās 
bibliotēkas fondos vēsturniekiem 
un zinātniekiem joprojām ir node
rīgs izpētes objekts, piemēram 
Graciāna dekrētu sējums, kurš ir tik 
smags, ka jāceļ ar abām rokām, 
ilustrētā Tita Līvija Romas vēsture, 
Hartmaņa Šēdeļa hroniku grāmata 
ar pilsētu skatiem, "Vēstures spo
gulis" (Speculum historiale) no 
1473. gada un 1475. gadā Augs- 
burgā latīniski izdotā “Zelta leģen
da jeb Lombardijas vēsture".

Pirmā latviešu valodas vārdnī
ca "Lettus" datējama ar 1638. gadu, 
"Latviešu ceļvedis" ("Lettisch Vade- 
mecum" 1631. un 1643. gadā) jau ir 
nopietns pieteikums enciklopēdis
ka rakstura grāmatu izdošanai. Iz
stādē redzam arī "Augstas gudrī
bas grāmatu".

Stendera radīto var droši no
saukt par enciklopēdiju zemnie
kiem, turpat līdzās jau Dravnieka 
"ar daudz mācītu latviešu palīdzību"

izdotā Konversācijas vārdnīca 
(1891— 1898), arī tālākas līdz pat 
mūsdienām: apgāda "Zvaigzne 
ABC" košās, lielās ilustrētās encik
lopēdijas, apgāda "Preses nams" 
un Nacionālā apgāda izdevumi — 
katrs ar savu ārkārtīgi nopietno pie
eju Latvijas vēsturei, kultūrai, izglī
tībai. No pēdējā gadā izdotajām 
man sevišķi simpatizēja "Latvijas 
pagasti", "Rīgas ielas", "Pasaules 
kultūras un vēstures notikumu en
ciklopēdija", "Lielā ideju vārdnīca", 
'Teātris un kino", “Latviešu rakstnie
cība biogrāfijās". Te apskatāma Lat
vijas pirmā skaistākā gadagrāmata, 
enciklopēdisks izdevums "Latvijas

sas zinātniskās fantastikas idejas, 
tajā ir šķirklis arī par Latvijas fantas
tikas un fantāzijas literatūru. Pa
tiess paldies vēstniecībām un kul
tūras biedrībām, kuras bibliotēkai 
uzdāvināja savas zemes enciklopē
dijas. Britu, vācu un amerikāņu ap
jomīgie sējumi ir pētnieku rīcībā. 
Daudziem patīkams jaunums būs 
ieraudzīt, cik apjomīga var būt "Es
tētikas enciklopēdija", “Ļermontova 
enciklopēdija. 1814— 1841", unikā
la medicīnas enciklopēdija. Lietu
viešu, poļu, skandināvu izdevumi 
apkopo materiālu, kas saistīts ar 
šīm zemēm. Ar lepnumu izlikām 
enciklopēdijas "Starptautiskā bib
liotēku vēstures vārdnīca", kas iz
dota ASV 2001. gadā, atvērumu, 

kurā ievietots 
visai apjomīgs 
teksts par Latvi
jas Akadēmisko 
bibliotēku.

Enciklopē
diju veidošanai 
piemīt arī sava 
klasika. Izstādē 
redzamās Did-

jūrniecības vēsture. 1850— 1950".
Izstādē piedalās Valērija Belo- 

koņa izdevniecība, kurā pērn iznā
ca "Latvijas enciklopēdijas" pir
mais sējums. Citos apgādos un iz
devniecībās arī rit spraigs darbs 
pie enciklopēdiju tapšanas — top 
jauni 'Teātra un kino" sējumi, "Lat
viešu rakstniecība biogrāfijās". 
Latvijā šobrīd notiek enciklopēdiju 
renesanse, to apliecina gan virtuā
lās enciklopēdijas parādīšanās 
kompaktdiskos, gan Belokoņa iz
devniecības darbs.

Esam izlikuši apskatei enciklo
pēdiju "Enciklopēdija par zinātnis
ko fantastiku", kurā sakopotas vi-

ro rediģētās 
"Lielās franču 
enciklopēdijas" 
iedibinātās tra
dīcijas jopro

jām nav atmestas. Sī enciklopē
dija daudzviet bija kļūdaina, tā
dēļ Voltērs to salīdzināja ar mar
moru un koku — no vienas pu
ses, tajā ietvertās zināšanas ir 
pilnīgas, no otras— jebkura en
ciklopēdija jāuzlabo, jāpilnvei
do. Manuprāt, vērtīgi vismaz re
dzēt, kāda izskatījās pirmā "Britu 
enciklopēdija" (1768—1771), ko 
izdeva daži skotu džentlmeņi 

Edinburgā. Šodien šī enciklopēdija 
ar ikgadējiem pielikumiem ir katras 
bibliotēkas lielākais ieguvums. Tās 
veidošanas principus pārņēma vie
na no šobrīd vadošajām pasaules 
enciklopēdiju izdevniecībām Vācijā 
— Brokhauza firma. Unikāls ir vācu 
izdevums "Dienu no dienas vārdos 
un bildēs" ('Tag fur Tag in Wort und 
Bild"), šai hronikai, kuras pirmā grā
mata datēta ar 1900. gadu, pēdējā 
ar 2000. gadu, atvēlējām visai re
dzamu vietu.

Izstādē interesenti var uzzināt 
dažādu Latvijas un ārzemju encik
lopēdiju adreses internetā.

Eva M ārtuža, I. Doršs foto

| Jautājumi
1. Attēlā redzamā metāla kārba, ie- 

I likta stikla burkā, no 1962. līdz 1988.
I gadam bija aprakta zemē. Tajā glabā- 
I jās kāds latviešu rakstnieces romāna 
] manuskripts. Kā sauc romānu un kas ir 
| tā autore?

2. Kā sauc Ļvovas birģermeistaru,
I kurš ap 1625. gadu uz Livonijas vecā

kās atskaņu hronikas manuskripta uz
rakstīja Ditleba Alnpekes vārdu?

3. Kā sauc filmu, kuru 2001. gadā 
par latviešu dzejnieku un mākslinieku 
neformālo grupu Ņujorkā "Elles Ķēķis"

I izveidoja režisore Ināra Kolmane?

I Atbildes gaidīsim līdz 28. februārim (pasta zī
mogs). Trīs pirmie pareizo atbilžu autori saņems 
apgāda "Jumava" dāvanu karti par Ls 5. Atbildes

un trīs uzvarētāju uzvārdi būs 
publicēti kopā ar nākamajiem 
konkursa jautājumiem.

Vēstules lūdzam adresēt 
"Mājas Viesa" lasītāju klubam 
Dzirnavu ielā 21, Rīga, LV 1010

Jautājumus sagatavoja Rakstniecības, 
teātra un mūzikas muzeja rakstniecības 

nodaļas vadītājs Rimands Ceplis 
Atbildes uz 07. 02. 2003. publicētajiem 

jautājumiem: 1. Ilze Kalnāre. 2. Almanahs 
nav izdots 1992. -  1994.g.; 1996. -  1999.g.; 
2002.g. 3. Jānis Einfelds.

Pilnīgi pareizi šoreiz nav atbildējis 
neviens no lasītājiem. Vistuvāk patie

sībai bijis Roberts Veips no Madonas rajona. Lai 
saņemtu dāvanu karti, lūdzu, sazinieties ar Evu 
Mārtužu pa tālr. 7096631!
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